ПРОТОКОЛ № 17
від 01 грудня 2010
про розкриття пропозицій конкурсних торгів
(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
1. Замовник:
1.1. Найменування
Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
1.2. Місцезнаходження
03680, Україна, м. Київ, проспект Ак. Глушкова, 42
1.3. Відповідальний за проведення торгів
Шелудько Василь Васильович
(прізвище, ім'я, по батькові)
телефон (044) 526-62-83
телефакс (044) 526-64-57
2. Інформація про предмет закупівлі
послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (74.60.1) - послуги з
охорони.
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель:
№ 44 (432) від 01.11.2010 р., оголошення № 41403 (ТРП), оприлюдненого в
інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель»
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових
пропозицій) відбулося 01.12.2010 р. (дата) 14.00.(час)
Місце розкриття 03680, Україна, м. Київ, проспект Ак. Глушкова, 42, лабораторний
корпус № 2, кімн. 517-б.
5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових
пропозицій), запропонованих учасниками процедури закупівлі:
Номер і дата
реєстрації
замовником
пропозиції
конкурсних
торгів
(кваліфікаційної
пропозиції,
цінової
пропозиції)

№1
30.11.2010

Інформація про
Повне найменування для
Ціна пропозиції або
наявність
(юридичної особи) або та
ціни окремих частин
необхідних
прізвище, ініціали (для
предмета закупівлі
документів,
фізичної особи) учасника
(лотів) (якщо окремі
передбачених
процедури закупівлі,
частини предмета
документацією
Примітки
ідентифікаційний код
закупівлі визначені
конкурсних
місцезнаходження/
замовником для
торгів
місце проживання/
надання учасниками
(запитом щодо
реєстрації,
пропозицій щодо
цінових
телефон/телефакс
них)
пропозицій)
ТОВ «ЩИТ – 1»
код ЄДРПОУ 36957425
м. Київ, 03187,
пр. Ак. Глушкова,
14, оф.85,
факс 526-60-06

У додатку до
протоколу
розкриття

349 962,00

№2
01.12.2010

ПП «ГРУПА-ШЕРИФ»
код ЄДРПОУ 33099853
м. Київ, 02093,
вул. Поліська,
22, кв. 126,
факс 531-93-63

388 944,00

№3
01.12.2010

ПП «КОНГРЕСОХОРОНА»
код ЄДРПОУ 34967902
м. Київ, 02091,
вул. Харківське шосе,
буд. 168, кв. 43,
факс 577-24-13

415 224,00

№4
01.12.2010

ТОВ «МАКС БЕЗПЕКА»
код ЄДРПОУ 32286077
с.м.т. Нижча Дубечня
вул. Леніна, 50,
Вишгородський район,
Київська область, 07361
факс 223-50-66

№5
01.12.2010

ПП «ГАРАНТУС»
код ЄДРПОУ 36517641
cмт Глеваха,
вул. Вокзальна, 45, кв. 84,
Васильківський р-н,
Київська обл., 08631,
факс 232-68-63

У додатку до
протоколу
розкриття
324 996,00

321 930,00

6. Присутні:
6.1. Від учасників процедури закупівлі:
Директор ПП «ГАРАНТУС» Котов Д.Ю.
(посада, прізвище, ініціали)

Директор ТОВ «ЩИТ – 1» Склярук О.В.
(посада, прізвище, ініціали)

Представник ПП «КОНГРЕС-ОХОРОНА» Заєць В.В.
(посада, прізвище, ініціали)

Представник ТОВ «МАКС БЕЗПЕКА» Косяк О.В.

_________________
(підпис)

_________________
(підпис)

_________________
(підпис)

_________________

(посада, прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник ПП «ГРУПА-ШЕРИФ» Шамрай С.Ю.

_________________

(посада, прізвище, ініціали)

(підпис)

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності)
1. Представник ПП «КОНГРЕС-ОХОРОНА» Заєць В.В.
1. Пропозиція ПП «ГАРАНТУС» не відповідає пункту 1.1 частини 1 розділу 3
Документації конкурсних торгів та частині 1 Статті 25 закону України «Про
здійснення державних закупівель», а саме, не прошита Банківська гарантія.
2. Пропозиція ТОВ «МАКС БЕЗПЕКА» не відповідає вимогам абзацу третього
Додатку 2 Документації конкурсних торгів – документи пропозиції надані не
відповідно до порядку їх зазначення у таблиці № 2.1 документації конкурсних
торгів.

2. Представник ПП «ГРУПА-ШЕРИФ» Шамрай С.Ю.
1. У ТОВ «ГАРАНТУС» Банківська гарантія була надана окремо від пропозиції,
не прошита в складі разом з іншими документами, що не відповідає п. 1.1
Розділу 3 Документації конкурсних торгів, де зазначено, що пропозиція
конкурсних торгів має бути пришита, пронумерована та скріплена печаткою
учасника.
2. У ТОВ «МАКС БЕЗПЕКА» відсутні оригінали відгуків від організацій, яким
надавались аналогічні послуги, документи у складі пропозиції надані не в
порядку, зазначеному в таблиці № 2.1 Додатку 2 Документації конкурсних
торгів.
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):
Голова комітету з конкурсних торгів
Клименко
Віталій Петрович
заступник директора

___________

Заступник голови комітету з конкурсних торгів
Грінчук
Володимир Михайлович
головний інженер

___________

Секретар комітету з конкурсних торгів
Аронова
Надія Григорівна
науковий співробітник

___________

Члени комітету з конкурсних торгів
Шелудько
Василь Васильович
заступник директора

відпустка

Башинська
Тетяна Володимирівна

головний бухгалтер

___________

Вишневський
Віталій В’ячеславович

старший науковий співробітник

___________

Цюпа
Людмила Іванівна

завідувач планово-виробничим
відділом

___________

Голова комітету з конкурсних торгів Клименко В.П._________________________
(прізвище, ініціали)
(підпис) М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів Аронова Н.Г. _______________________
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Назва документу
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Заповнену форму «Пропозиція конкурсних торгів» згідно з Додатком 1 до цієї документації конкурсних торгів
Завірена копія Статуту
Завірена копія документа про державну реєстрацію учасника
Завірена копія довідки про включення в ЄДРПОУ
Завірена копія довідки про реєстрацію платника податків (форма № 4ОПП)
Завірена копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ чи єдиного податку
Завірена копія ліцензії МВС України на право надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої
власності (ліцензія повинна бути дійсна на дату розкриття тендерних пропозицій)
Інформація
та документи про відповідність запропонованих послуг технічному завданню, підготовлені
8.
відповідно до вимог п. 7 Розділу 3 цієї документації конкурсних торгів
9. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю
10. Довідка у довільній формі яка містить інформацію про наявність спеціальних засобів індивідуального захисту і
активної оборони, автомобільного транспорту
11. Копії документів, що підтверджують право власності або користування (інвентаризаційна відомість або інший
бухгалтерський документ, що свідчить про наявність на балансі (для юридичних осіб), договір оренди або
договір купівлі – продажу) спеціальними засобами індивідуального захисту і активної оборони
12. Довідка у довільній формі яка містить інформацію про наявність працівників, яких учасник планує залучати до
виконання умов договору
13. Довідка у довільній формі, яка містить інформацію про виконання аналогічних договорів
14. Копії договорів, які зазначені в довідці
15. Оригінали листів відгуків від організацій, зазначених в довідці

ПП «ГАРАНТУС»

№
п/п

ПП «ГРУПАШЕРИФ»
ПП «КОНГРЕСОХОРОНА»
ТОВ «МАКС
БЕЗПЕКА»

Найменування учасника
процедури закупівлі

ТОВ «ЩИТ – 1»

Додаток № 1
до форми Протоколу розкриття
пропозицій конкурсних торгів
Інформація про наявність та правильність оформлення всіх необхідних документів, передбачених документацією з конкурсних торгів
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16. Завірена копія балансу та звіту про фінансові результати з відміткою органу статистики за останній звітний період
(Форма № 1 та Форма № 2)
17. Завірена копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період (Форма № 3)
18. Оригінал або завірена копія довідки з банків/банку про наявність рахунків в банківських установах, не більше
тижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів
19. Оригінал або завірена копія довідки з банку/банків про відсутність заборгованості по кредитам, не більше
тижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів
20. Оригінал або завірену копію довідки ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів
в Україні, дійсну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів
21. Оригінал або завірену копію довідки Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України або
державного підприємства «Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства» про
відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства щодо яких порушено провадження у
справі про банкрутство не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів
22. Оригінал банківської гарантії у розмірі 21 000,00 грн. (Двадцять одна тисяча гривень 00 коп.), що підтверджує
надання Учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів у формі
23. Завірену копію документу, який підтверджує повноваження керівника (копію наказу про призначення керівника
підприємства на посаду або копію протоколу рішення власників чи акціонерів про призначення його керівником
або виписку з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління або копію
довіреності керівника учасника та інше). У разі якщо підписувати договір, пропозицію конкурсних торгів тощо
буде інша уповноважена особа, надати документальне підтвердження повноважень цієї особи (оригінал
довіреності)
У таблиці зазначається:
«+» – наявність документу;
«-» – відсутність документу,
Голова комітету з конкурсних торгів

В.П. Клименко
(підпис) М.П.
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